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Samma år som Huskvarna fick stadsrättigheter, 1911, 

motionerade S.G. Lorén om en stadspark för den nya 

staden. I motiveringen skrev han att ”Stadsparken i 

västra sluttningen mot staden lämpar sig för vintersport 

och idrottsliv, likväl som parken lämpar sig för ut-

förande av lekar, sångstunder, musikunderhållning och 

annan förströelse under sommarens solljusa dagar”.

Stadsparksstugan byggdes helt på frivillig väg och blev 

samlingspunkt för många aktiviteter. Där var i många år 

café med musikunderhållning. Från 1920-1955 ordnades 

sommartid uppskattade fester i parken, kända långt 

utanför Huskvarnas gränser.

Parken med utsikt

Ett gammal stenbrott, där man redan 1769 häm-

tat sten till Kruthusets grund, fylldes igen 1939. 

Här byggdes en liten lekplats. På 1950-talet 

ordnades med större lekplats. 

När bilen blev vanligare minskade intresset för 

parken. Då uppstod en diskussion att istället 

bebygga området, men det blev aldrig utfört. 

Stadsparken underhölls i fortsättningen främst 

som naturpark. På 60-talet gallrades det 

omfattande trädbeståndet, i huvudsak ek, ask 

och björk. Lekplatsen byggdes om och stugan 

renoverades. 



2010 till 2012 genomfördes 

en rejäl upprustning av Hus-

kvarna stadspark. Redan första 

året byggdes lekplatsen om och 

tillgänglighetsanpassades. Den 

är nu ett litet äventyr. Öster om 

lekplatsen finner du en härlig 

grillplats med soffor och bord.
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stugan
friluftsteatern

tillgänglighets-
parkering

Ny belysning och fler belysta punkter dels utmed gångvägen, 

som också fungerar som skolväg, och dels på vägen upp till 

stugan. Parksofforna har blivit fler och är placerade utmed 

gångvägen där behovet är störst. En inventering av parkens 

skyddsvärda träd har gjorts. Bergbranten är röjd från sly och 

i huvudsak står hassel, körsbär, apel och skogstry kvar. I den 

övre delen av parken finns också flera stora vackra ekar. 

Informationsskyltar berättar om särskilt värdefulla växter.

Stadsparksstugan är omgiven av 

murar och terasser som rättats till 

och snyggats upp, liksom trappan 

upp till den övre delen av parken.

Om man går upp på höjderna 

ovanför stugan finner man två fina 

utsiktsplatser. Den gamla frilufts-

teatern som nästan försvunnit i 

vegetationen syns igen och har för-

setts med några bänkar att vila på.

Vid den stora eken i södra entrén finns en belagd bilväg upp till den större utsiktsplatsen. 

Denna väg är endast till för handikappfordon. 

Här finns P-plats, tillgänglighetsanpassad yta och nya bänkar. 



Ljuset vid Vättern

TEKNISKA KONTORET
Park

tekniska@jonkoping.se

Hitta till Huskvarna stadspark
Buss: Från Jönköping via Huskvarna 
centrum, Grännabussen nr 101, 
stig av vid Kroatorpet och följ 
Fogdegatan.

Bil: Från Huskvarna centrum, följ 
vägskyltning mot Aneby, sväng från 
Ådalsvägen in på Norra Parkgatan.

GPS: Latitud 57.80009358891301 
Longitud 14.278042316436767
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